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BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Bentuk Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah untuk menentukan bangunan yang

paling efektif digunakan dalam menangani gerusan pada tebing Sungai Pusur

dengan pertimbangan aspek teknis.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Sungai Pusur yang terletak di Desa

Pundungan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten dan berjarak 17 km dari

kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.

Gambar IV.1. Lokasi Penelitian

C. Parameter dan Variabel

Dalam penelitian ini parameter dan variabel yang digunakan dalam

analisis adalah :

Parameter :

1. Tekanan tanah lateral

2. Faktor perlawanan Chezy

3. Koefisin kekasaran Manning

4. Dimensi cross section sungai

5. Dimensi bangunan pelindung tebing
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Variabel :

1. Debit sungai

2. Kecepatan aliran sungai

3. Kedalaman sungai

4. Jari-jari hidraulik

5. Tegangan geser aliran

6. Sudut gesek dalam tanah

D. Data yang Dibutuhkan

Penelitian ini membutuhkan data sebagai berikut :

1. Data primer

a. Mengumpulkan foto kondisi fisik survey lapangan di sungai Pusur.

b. Data pengukuran tampang sungai.

c. Data karakteristik tanah dengan uji laboratorium.

2. Data sekunder

a. Data hujan tahunan.

b. Data Rupa Bumi dari Peta Bakusortanal.

c. Mengumpulkan data dari jurnal ilmiah, buku, dan browsing internet.

E. Alat yang Dibutuhkan

Alat bantu yang dibutuhkan dalam penelitian ini :

1. Komputer atau laptop sebagai sarana pengolahan data dan membantu

proses penyusunan lembar kerja.

2. Software AUTO CAD versi 2007 untuk menggambar dimensi penampang

sungai.

3. Softrware Microsoft Excel untuk pengolahan data yang telah diperoleh dari

pengukuran di lapangan dan analisis data hujan rencana untuk menentukan

banjir rancangan.

4. Software Arc GIS untuk mengukur jarak antar stasiun, poligon theissen,

luas tata guna lahan dan luas DAS.
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F. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dilakukan sebagai berikut :

1. Tahap 1

Pada tahapan ini peneliti melakukan pengumpulan data berupa data

hujan catchment area Sungai Pusur yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan

Umum (DPU) Kabupaten Klaten, data tampang sungai diperoleh dari

pengukuran di lapangan, data karakteristik tanah dari pengujian sampel

tanah lokasi penelitian, dan data peta rupa bumi yang digunakan untuk

mengetahui data DAS sungai Pusur. Mengukur jarak antar stasiun,

poligon theissen, luas tata guna lahan dan luas DAS menggunakan

Software Arc GIS.

2. Tahap 2

Tahap ini mencakup analisis hujan yang terjadi pada DAS sungai

Pusur yaitu pengisian data hujan, hujan rerata harian, konsistensi hujan,

analisis frekuensi hujan.

3. Tahap 3

Pada tahap ini dilakukan untuk menganalisis debit banjir rencana

dengan banjir existing terbesar yang akan digunakan dalam penelitian.

4. Tahap 4

Tahap 4 merupakan analisis hidraulik untuk menentukan variabel-

variabel yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu kecepatan (v),

kedalaman saluran (h), jari-jari hidraulik (R), debit banjir rancangan dan

tegangan geser (λc).

5. Tahap 5

Tahapan ini mencakup analisis teknis dan biaya pada struktur

dump stones, dinding penahan tanah, krib, bronjong kawat, dan turap

(sheetpile) sebagai alternatif bangunan yang akan dipilih untuk

menangani masalah erosi tebing yang terjadi pada sungai Pusur.
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6. Tahap 6

Selanjutnya dilakukan tahap pembahasan untuk menentukan

alternatif bangunan mana yang paling efektif digunakan untuk

menangani erosi tebing sungai Pusur dengan pertimbangan aspek teknis.

7. Tahap 7

Tahap terakhir adalah menyimpulkan hasil penelitian yang telah

dilakukan oleh peneliti.
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G. Bagan Alir Pelaksanaan Penelitian

Analisis Rencana Bangunan
Pelindung Tebing (Analisis

Teknis)

Pembahasan

Kesimpulan

Analisis Hidraulik ( Qmax, h, v, R, λc)

Selesai

Analisis Banjir Rancangan
(Banjir Exsisting/Banjir kondisi lapangan terbesar)

Analisis Hujan :
a. Pengisian data hujan
b. Rerata hujan harian
c. Konsistensi hujan
d. Analisis frek. hujan

Pengumpulan Data :
1. Data Hujan Harian
2. Data Tampang Sungai
3. Data Karakteristik Tanah
4. Data Peta Rupa Bumi

Mulai


